
ArcelorMittal Poland sprzedał Walcowni ę Blach Grubych 
Batory firmie Pietrzak Holding 

Z dniem 24 maja 2012 roku Walcownia Blach Grubych B atory w Chorzowie przeszła  

w ręce HW Pietrzak Holding. Spółka z Boryszewa Nowego, która jest tak że klientem 

ArcelorMittal Poland, przej ęła majątek walcowni: ziemi ę, hale oraz maszyny, a tak że produkty. 

Firmy uzgodniły tak że korzystne dla pracowników warunki transferu załog i. 

Chorzów, 24 maja 2012 r. – Walcownia Blach Grubych Batory, produkująca przede wszystkim na 

potrzeby przemysłu stoczniowego, weszła w skład koncernu ArcelorMittal Poland w 2009 roku. 

Decyzja o sprzedaży oddziału jest elementem realizacji strategii spółki, która ma na celu skupianie się 

na podstawowej działalności i wychodzenie z niszowych obszarów, w których ArcelorMittal Poland nie 

zajmuje wiodącej pozycji rynkowej. 

- Na tej transakcji skorzystają obydwie strony. HW Pietrzak Holding wzmocni na rynku swoją pozycję 

w zakresie wyrobów płaskich, a ArcelorMittal Poland będzie mógł skupić się na działalności swoich 

kluczowych zakładów - powiedział Sanjay Samaddar, prezes Zarządu ArcelorMittal Poland. 

- Dla HW Pietrzak Holding nabycie Walcowni Blach Grubych Batory jest kolejnym etapem rozwoju i 

poszerzenia oferty własnych produktów, która dzięki temu będzie należała do najszerszych na rynku. 

Jesteśmy zdeterminowani, aby możliwie najszybciej osiągnąć zakładane cele produkcyjne i tym 

samym doprowadzić do sytuacji, w której blachy grube z Chorzowa ponownie będą odgrywały bardzo 

znaczącą rolę na swoim rynku – powiedział Grzegorz Szymczyk, wiceprezes Zarządu HW Pietrzak 

Holding.  

******************************** 

Kontakt / informacje dodatkowe: 

Sylwia Winiarek, rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland 
tel. +48 32 776 76 30 
e-mail: sylwia.winiarek@arcelormittal.com 

Informacja prasowa  



O ArcelorMittal Poland 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupiającym ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego 
polskiego przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, 
Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym 
producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 12 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – 
ponad 15 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na 
potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego.  

Realizując globalną strategię zrównoważonego rozwoju, firma od roku 2004 zainwestowała ponad 4,5 mld zł w technologie, 
które znacznie ograniczyły wpływ jej działalności na środowisko naturalne. W dużym stopniu wspiera również społeczności 
lokalne, inwestując w obszary związane przede wszystkim ze zdrowiem i edukacją.  

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na witrynie internetowej: www.arcelormittal.com/poland 

O ArcelorMittal  

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach. Firma jest liderem we wszystkich czołowych 
sektorach rynku stali, w tym sektorze motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje 
wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju oraz technologii, jak również posiada rozległe złoża surowców i rozbudowaną sieć 
dystrybucji. Dzięki zakładom zlokalizowanym w ponad 20 krajach na  4 kontynentach ArcelorMittal jest obecny na wszystkich 
kluczowych rynkach stalowych, zarówno tych rozwiniętych, jak i rozwijających się. 

Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność w 
sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników i kontrahentów firmy oraz troszczy się o 
społeczności lokalne, wśród których operuje. Firma jest również przywiązana do zrównoważonego zarządzania zasobami 
środowiska naturalnego oraz nieodnawialnymi surowcami. Rozwijając najnowocześniejsze technologie produkcji stali i 
inwestując w badania, czyni także wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. 

W 2011 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 94 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 91,9 
milionów ton, co stanowi średnio 6-procent produkcji światowej. ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod 
symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Brukseli (MT), Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, 
Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS). 

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com 

O HW Pietrzak Holding 

HW Pietrzak Holding sp z o.o. jest wielozakładowym przedsiębiorstwem, zajmującym się głównie produkcją rur i kształtowników 
zimnogiętych, odlewów żeliwnych oraz konstrukcji stalowych, głównie z przeznaczeniem dla przemysłu energetycznego i 
ciepłowniczego. Działa na rynku od 1990 roku, systematycznie zwiększając przychody i swój udział w rynku. W 2011 roku 
przychody przekroczyły 620 mln złotych. Jedynym udziałowcem spółki jest pan Sławomir Pietrzak. HW Pietrzak Holding  jest 
również jednym z największych akcjonariuszy giełdowej spółki z Katowic, Ferrum S.A., krajowego lidera w produkcji rur 
przesyłowych.  

 

 


